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FIŞA POSTULUI 

 

                                                                                               

I.  Unitatea: Spitalul Clinic Judeţean Mureş             Secţia: Blocul Operator                     

                                                                                                    Ortopedie-Traumatologie   

 

II.  Denumirea postului: INFIRMIER 

 

II. Cerinţe pentru ocuparea postului: 

a. Studii medii  

 

IV. Relaţii: 

a. Ierarhice: subordonare: medic coordonator Bloc Operator  , medici ortopezi, asistenta şefă 

de Bloc Operator, asistentele instrumentare din Blocul Operator  

b. De colaborare: personalul din secţie şi alte secţii 

 

V . Timp de lucru: 8 ore pe tură  

     

VI. Atribuţii: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentei  

medicale şefe de Bloc Operator, a asistentei instrumentare şi asistentei anesteziste sau a medicului. 

2. Respectă regulamentul de ordine interioară, regulamentul de organizare și funcționare și codul de 

conduită  al Spitalului Clinic Judeţean Mureş si protocoalele interne ale Blocului Operator,  

3. Se ocupă de transportul pacienților în condiţii de maximă siguranţă şi confort, 

4. Se ocupă de functionarea cărucioarelor de transport, a tărgilor, şi a tuburilor de oxigen, 

5. Verifică funcţionalitatea meselor de operaţie, aparatelor de folosinţă zilnică de tipul 

electrocauterelor, aspiratoarelor de secreţii,  lămpilor scialitice, etc, le manevrează  atent , corect şi 

eficient.. 

6. Va ajuta la imobilizarea/poziţionarea pacienţilor pe masa de operaţie, după specificul fiecărei 

intervenţii chirurgicale, va fixa electrodul neutru al electrocauterului pe tegumentul pacientului şi  

va verifica funcţionalitatea aspiraţiei centrale montând corect recipientele de colectare: cu garnitură 

eficientă, fără pierdere de vid, fiind în permanenţă atent ca secreţiile să nu inunde tubulatura din 

perete. Manevrele asupra pacienţilor vor fi delicate. Manevrele asupra aparatelor vor fi atente , 

eficiente , fără distrugeri de materiale din neglijenţă. Igiena personală a pacienţilor (duş, epilat, etc.) 

vor fi verificate şi efectuate ,după caz, în preziua operaţiei (duşul se efectuează de pacient pe secţie, 

sub supravegherea personalului secţei). Nu se vor aduce în sala de operaţie proteze dentare, 

auditive, ochelari, ceas, alte valori aparţinând pacienților. Efectele pacienților vor fi depuse în  

sertatele dulapului special amenajat în acest scop, din incinta Blocului Operator, sertar 

corespunzător cu număr sălii de operaţie în care a fost dus pacientul. După anestezie, pacientul va fi 

imobilizat corect şi eficient pe masa de operaţie(legat cu centură sau cu accesoriile mesei de 

operaţie) . 

7. Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef, asistentului medical şef de serviciu sau 

asistentei şefe. 

8. Nu are dreptul să dea informaţii aparţinătorilor privind starea pacientului . 

9. Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia, şi faţă de personalul medico- 



sanitar, 

10. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. Poartă 

zilnic ecuson.      

11. Între intervenţii spală instrumentele şi le dă la pregătire, pentru asistentele instrumentare.  

12. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. 

13. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

14. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, personalul abilitat PSI, Protecţia 

Muncii, privind normele de igienă şi protecţia muncii, i-a act sub semnătură şi se conformează. 

15. Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. nr. 

1226/ 2012): 

a. Colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere pe următoarele categorii: 

 deşeuri nepericuloase (ambalaj de culoare neagră) 

 deşeuri periculoase (ambalaj de culoare galbenă care se elimină odată cu 

conţinutul) 

b. Deşeurile contaminate înţepătoare şi tăietoare se colectează în recipiente cu  pereţi 

rezistenţi, prevăzute cu capac, marcate cu pictograma “pericol biologic”, sau în incineratoare, 

c. Depozitarea temporară în spaţii special destinate. 

d. Transportul deşeurilor se efectuează pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi 

vizitatorilor în orarul prevăzut în regulamentul de ordine interioară,transport efectuat corespunzator, 

in pubela inchisa . 

e. Răspunde de predarea deşeurilor infecţioase firmei de colectare, precum şi de evidenţa 

cântăririlor acestora. 

16.Respectă regulile de igienă personală  (spălatul mâinilor de câte ori situaţia o impune, portul 

echipamentului de protecţie regulamentar, schimbat zilnic). 

17.Lenjeria folosită în sală va fi  colectată , depozitată temporar şi transportată spre  maşina care o 

va  duce la spălătorie corect , în saci dubli:galbeni + pânză.  

18. Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, infecţie 

acută respiratorie, digestivă, cutanată, boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la 

membrii familiei sale, 

19.Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe şi asistentului medical privind întreţinerea curăţeniei, 

dezinfecţiei şi dezinsecţiei. 

20. Respectă reglementările în vigoare privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare (Ord.MS nr. 261/ 2007). 

21. Se ocupă de identificarea,conservarea ,  transportul cu documente însoţitoare a pieselor 

operatorii către Laboratorul de Anatomie Patologică, la indicaţia asistentei instrumentare sau a 

medicului. 

22.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. În 

timpul operaţiilor  cunoaşte manevrele care se fac pentru poziţionarea corectă a lămpii de operaţie, a 

mesei de operaţie, etc pentru comfortul deplin al medicului operator şi al întregii echipe operatorii şi 

de anestezie. 

23 Nu părăseşte incinta clinicii în ţinută de sală de operaţie sau halat. 

24.Foloseşte judicios materialele sanitare şi resursele (apă, gaz, electricitate).Are grijă şi manifestă 

în permanenţă atenţie faţă de echipamentele medicale sensibile din sălile de operaţie(turn de 

laparoscopie, instrumente medicale, aparate de anestezie, de electrocauterizare, aspiratoare, butelii 

de Argon, oxigen, CO2.  

25.Cunoaşte şi respectă regulile privind Accidentele prin Expunere la Sânge conform Ord.916 /      

2006 de prevenire, combatere şi control a infecţiilor nosocomiale, 

26.Nu părăseşte incinta Blocului Operator fără aprobarea prealabilă a asistentei instrumentare, fără 

să anunţe locul unde poate fi găsit şi cât timp urmează să lipsească. 

 27. Nu aduce şi nu foloseşte la serviciu aparatură personală audio – video, computer,calculator 



portabil  , modem, căşti, MP 3, etc. 

28. Foloseşte raţional telefonul mobil personal în convorbiri scurte,la obiect,  neostentative, cu voce 

joasă ,  în afara sălii de operaţie. 

29. Dat fiind specificul muncii în sala de operaţie, timpul de recreere se va lua în intervalul dintre 

operaţii, atunci când este posibil, cu aprobarea prealabilă a asistentei instrumentare sau asistentei 

şefe a Blocului Operator,  fără ca vreun pacient , un medic sau vreo asistentă să aştepte , lăsând un 

înlocuitor în sala de operaţie. 

 

 

COORDONATOR B.O.ORTOP.-TRAUM.                      AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ 

 DR. RUSSU OCTAV-MARIUS                              Numele şi prenumele:___________________ 

 

                                                                                         Semnătura_________________ 

                                                             

                                                                                         Data______________________ 

 


